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كمى تا قسمتى مستقل

قيمت: در آسيا و اقيانوسيه 200 تومن، در اروپا و آمريكا 20 سنت
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پودر  كرم  و  آينه  َشنل،  جيگرى  رژ لب  شامل  اينجانبه،  آرايش  جعبه 
النكوم و پنكيك ديور ديروز حوالى كالس الف 23 ناپديد شده است. از 

يابنده تقاضا دارم آنرا بازگردانده و دانشجويى ناناز را از نگرانى برهاند.
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هشدارجدى بهدارى شريف:

دانشجويان حتمًا پس از 
خواندن نشريه نيش شتر، لنگه 

چپ جوراب خود را بشويند!
----------

ويروس آنفوالنزاى شترى 
نوع A فقط از طريق پاى 

راست منتقل ميشود.

شيخ َبزول در جمع اقتصاددانان: 

اجراى طرح هدفمند كردن 
يارانه ها، 5000 خوابگاهى 

را كارتون خواب ميكند.
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بازديد سرزده شيخ بزول از سايت هسته اى شريف (آشپزخانه سلف):   

پاسخگو  دسامبر  آخر  تا  دانشگاه  رستوران  مدير 

در  شده  غنى  20درصد  لوبياى  وجود  باشد! 

است. الحاقى  پروتكل  و   NPT خالف  استامبولى، 
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استاد عزيز 
ما 

         (از خاطرات شيخ بَزول)

استاد عزيز ما عادت دارد اول نمره ها را رد كند و بعد برگه ها را تصحيح!
-----------------------------------------
استاد عزيز ما در پاسخ به چند دانشجويى كه نسبت به سخت گيرى هاى 

حل تمرين اعتراض مى كردند، با خنده معنا دارى گفت: حلت مثل 
نون زير كباب ميماند! البته ايشان اشاره نكرد اين وسط، خود كباب 

كجاست؟!
-----------------------------------------
استاد عزيز ما داشت در مورد خانواده دوستى و كانون گرم خانواده و 

تشويق به ازدواج، حرف ميزد كه ناگهان موبايلشان كه طبق معمول سر 
كالس روشن است، زنگ زد و ايشان ضمن قطع كردن، آرام طورى 

كه همه بشنوند گفت: ولش كن، خانوممه!
-----------------------------------------

توى يكى از واگنهاى شلوغ مترو مثل هميشه داشتم هل ميدادم تا 
جايى باز شود و سوار شوم. يكى برگشت و گفت: هووويى آقا چه 

خبره؟! و چشمتان روز بد نبيند ديدم يكى از استادان عزيز ماست! من 
هم آنروز از ترسم كالس ايشان را دودر كردم.

-----------------------------------------
استاد عزيز ما سر كالس بعدازظهر در حاليكه انگار دلدرد گرفته بود رو كرد 
به حاضرين و گفت: بچه ها اگر مى خواهيد زنده بمانيد، غذاى رستوران 

را نخوريدا! البته ايشان حتماً نمى دانند كه نسبت غذاى استادان به 
دانشجويان مثل جوجه كباب است به يونجه!

-----------------------------------------
« استاد عزيز»هايتان را به سردبير ايميل كنيد 

تا با نام خودتان چاپ شود...

 (84 مكانيك  رستگار،  امين  روايت  (به  مترو  ماجراهاى 

از وقتى كه دانشجو شدم مجبور شدم براى 
رفت و آمد به تهران از مترو بين شهرى 
و داخل شهرى به طور مداوم استفاده كنم. 
هوا  كه  صبح   6 ساعت  كه  شده  روزهايى 
بودم  قطار  منتظر  ايستگاه  تو  روشنه  تاريك 

و شبهايى هم بوده كه ساعت 10-11 سوار مترو شدم. گاهى تنهايى و بيشتر 
مواقع هم دوستام همسفرم بودن. جدا از شلوغى و ازدحام مترو تو مترو 
همين  تو  مثالً  مى شه.  خاطره  آدم  براى  كه  افته  مى  هم  خوبى  اتفاقاى 
مترو كرج من دوست دوران ابتدايى ام سينا حكيمى، البته شما كه نميشنا 
سر  از  رو  رفاقتمون  دوباره  تا  ديدم  اتفاقى  سال   10 از  بعد  رو  سيدش! 
بگيريم. يا بعضى مواقع كه با دوستان دسته جمعى برمى گرديم اونقدر مى گيم 
از  و مى خنديم و هم ديگرو سوژه مى كنيم كه راه يك ساعته به نظر كمتر 
يك ربع مى ياد! اما حاال مى خوام كمى از اتفاقات جالب و با مزه اى رو 
كه برام اتفاق افتاده واسه شما هم بگم تا بفهميد مترو سوارى يعنى چى.

قسمت اول: ظرفيت نامحدود مترو، قانون استقراء!

خوب اين يعنى چى؟ اين كه نميشه! چرا كه نه، دقت كنيد. مثالً وقتى كه 
تا سوار  ايستگاه صادقيه جمعيت هجوم مى برن  تو  بياد  داخل شهرى  قطار 
از يك چشم بهم زدن، مترو  بعد  روى صندلى بشينن،  مترو شن. خصوصاً 
پيدا كردن جا هستن و بعضى ها  از  كه بعضى ها خوشحال  از آدم،  پر ميشه 
نده.  نده، هل  بقيه ميگن هل  به  كنف شدن غر مى زنن و هى  كه  هم 
دسته بعدى چون ميدونن قطار كمى تو ايستگاه مى مونه و بى خيال نشستن 
هم شدن حاال مى خوان سوار شن اما قطار كه پره! حاال طرف ميگه آقا يه 
بعد ملت كمى جمع و جور ميشن و  برو داخل ما هم سوار شيم،  خورده 
طرف سوار ميشه، نفر بعدى هم كه بياد همينطور ميگه آقا، آقا، يك خورده 
بى زحمت بريد داخل ما هم سوار شيم و بعد با كمى تالش و ضرب و زور 
سوار ميشه. خالصه ماجرا همينطور ادامه پيدا ميكنه و ملت باز هم ميتونن 
سوار شن و تو واگنى كه جاى سوزن انداختن هم نيست مى بينى طرف 
بكنه و سوار بشه.  باز  جا  كه مى تونه واسه خودش  له مى كنه  بقيه رو  چنان 
اين ماجرا ادامه داره تا اينكه در واگن ها رو مامورها به زور مشت و لگد 
چون  استقرا  اصل  طبق  فهميديد  حاال  خوب  ببندن.  راننده  آقاى  تهديد  و 
هميشه واسه يك نفر ديگه جا هست ظرفيت واگن هاى مترو نا محدوده!
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شماره  در  كه  محاسبات  مركزى 

موجى  رسيد،  چاپ  به  پيش  هاى 

از شادى در دانشجويان و دلگرمى 

ايجاد كرد.  در مسوولين دانشگاه 

بى  بدنى،  تربيت  مسوول  اينبار 

شيخ  اساسى  سواالت  به  واسطه 

ورزش  وضع  به  راجع  بزول 

دانشگاه پاسخ ميدهد: 

ت.:  م.  بزول/  شيخ  ب.:  (ش. 
مسوول تربيت بدنى)

ش. ب.: ميگويند امكانات ورزشى دانشگاه كافى 
نيست. اينهمه دانشجو داريم و چند وجب فضاى 

ورزشى!
سوالى  بود.  خبرى  جمله  كه  اين  ت.:  م. 

بپرسيد! 
فضاى  سرانه  استاندارد  ميپرسم  خب.  ش.ب.: 
ورزشى در كشور براى هر دانشجو چقدر است و 

دانشگاه ما چه رتبه اى دارد؟
م. ت.{با دست نشان ميدهد}: اينقدر! {و 

الكى ميخندد}. سواِل خوب بپرسيد!
ش. ب.: چرا تنها زميِن چمِن دانشگاه را خراب 

كردند تا دانشكده هوافضا بسازند؟
روى  كه  نميشد  چون  است.  واضح  م.ت.: 
خب  و  بسازند  ساختمان  چمن،  زمين  همان 

بايد خرابش ميكردند.
ش.ب.: شما در برابر اين تصميم، هيچ مقاومتى 

نكرديد؟ واكنش يا عكس العملى نشان نداديد؟

م. ت.: اينها به تربيت بدنى مربوط نيست. 
مقاومت مال برق است. واكنش مال شيمى 
و عكس العمل هم فيزيك. {ها ها ها!} ولى 
زمين  كنيد  نصب   FIFA2010 خداييش 
چمن دارد. با گزارش عادل، خيلى حال ميده 
(اداى فردوسى پور را در مياورد) چه ميكنه اين 
بازيكن!!! (ها ها ها!!) واى مُردم از خنده اى 

خداااااااا!!
ش. ب.: از استخر دانشگاه بگوييد. چند صد سال 

ديگر آماده ميشود؟
خوبى  ولى سوال  باشيد؟  جدى  لطفاً  م. ت.: 
بسازيم  استخر  اگر  ترسيديم  حقيقتش  است. 
دوباره  دوستان  همان  بريزيم  آب  تويش  و 
كشتى  دانشكده  جايش  به  دفعه  اين  و  بيايند 
سازى بسازند! و دوباره شما بياييد و هى گير 

الكى بدهيد!
ش.ب.: چرا تا زمان راه اندازى استخر با يك 

استخر درست و حسابى قرارداد نمى بنديد؟
هست  حوض  يك  اتقاقاً.  بسته ايم  م.ت.: 

در  ابتدايى  مدرسه  يك  توى 
قابل  جمعه ها  ورامين.  پاكدشت 
است  تميز  خيلى  است.  استفاده 
چون  هست  هم  مختلط  اتفاقاً  و 
مايو نميخواهد و با همان لباسى كه 
دانشگاه قابل قبول ميداند، ميتوانيد 
زدن  شيرجه  البته  بپريد.  آب  توى 
 60 عمقش  چون  است  ممنوع 
هم  10درصد  است.  متر  سانتى 

تخفيف دانشجويى دارد.
دوچرخه  اتاق  كاربرد  بگذريم.  ش.ب.: 
پشت  دانشگاه،  شمالى  ضلع  در  واقع  سوارى 
دوچرخه  اينهمه  چيست؟  بدنى  تربيت  سالن 

خريده ايد كه سالها خاك بخورد؟
م.ت.: مگر دوچرخه، كرم است كه خاك بخورد؟ 
اما بدون شوخى! 7 سالى هست كليدش را گم 

كرده ايم.
جوابهاى  همش  شما  است  عجيب  ش.ب.: 

سرباال مى دهيد.
م.ت.: خب االن سرباال مد شده. مگر دماغ هاى 
جديد را نمى بينيد.!!! (واييى خدايا شكرت چقدر 

خنديديم امروز!!)
ش.ب.: حرف آخرتان چيست؟

از خواب حتماً  ناهار قبل  بِعد  م.ت.: ظهرها 
نرمش كنيد. خوب مى شويد....

{و در حاليكه قاه قاه مى خنديد با شيخ بزول كه 
از اين همه مسووليت پذيرى و پاسخگويى در 

عجب مانده بود، خداحافظى كرد}
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جلسه سوم:
Take your hall, kid with many faces

 حالتو مى گيرم، بچه پر رو
Don't let that my doggy face set up

نذار اون روى سگم باال بياد
I will make you le! & right with wolf hands           

با كف گرگى چپ و راستت مى كنم

البته به داوطلبان عزيز شديداً توصيه مى كنم پس از گفتن اين اصطالحات 
بگذارند چون غربى ها همانطور كه مى دانيد خيلى  به فرار  پا  به سرعت 

وحشى هستند و اصطالح و اينجور چيزها حاليشان نمى شود. 
نكته كنكورى: اگر دعوا باال گرفت و خواستيد از شر يارو خالص شويد و در 
عين حال فحشى هم داده باشيد كه دلتان خنك شود از عالمت «موفق 
باشيد» يا همان OK خودشان استفاده كنيد. من خودم بارها امتحان كردم 

و جواب گرفتم.  
تا جلسه بعد خدانگهدار       

Dr. Camel Sting  

از  كه  است  بزول  شيخ  حال  شرح  شترنامه 

سنه 75 تا 88 خورشيدى در دانشگاه شريف 

زيسته و ديده ها و شنيده ها به قلم خويش در 

قالب روايات طنز و حكايات نغز در هشت باب به 

طبعى موزون آراسته و به نثرى وزين پيراسته. 

و اين بار حكايتى ديگر از اين گنجينه :

دندان  كه  شترى  فتحه):  (با  بَزول  توضيح: 
در  مونث  و  مذكر  باشد.  برآورده  نيش 
(منتهي  بُُزل.  بُْزل،  است. جمع  يكسان  وى 

االرب) (ناظم االطباء)  لغت نامه دهخدا

و  باب معاملت  از  حكايت سوم 
مجالست با اهل شريف برگى از شترنامه

آرش خان!
امروز ديدمت كه جلوى بوفه با م. نشسته بودى و چايى 
كوفت ميكردين (با اون دماغش!)  خواستم بگم ديگه نه 

من نه تو!                                    از طرف س.

به يك كفگير نيازمنديم
     يك دانشجوى مجرد

از آنجا كه ممكن است دانشجويان عزيزى كه براى تحصيل به دانشگاه هاى غرب وحشى مى روند گاهى در خيابان در يك دعوا يا نزاع 
دسته جمعى شركت كنند، الزم است با اصطالحات انگليسى دعوا آشنا شوند. دكتر استينگ با درك اين ضرورت اصطالحات مهم را 

معرفى ميكند: 
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(شيخ بَزول)

تازه  اعترافات   :2020 نوامبر   5
كارگردان آمريكايى

در  هاليوود  نامدار  كارگردان  استينگ،  كامل 
كتاب خاطرات خود كه به تازگى منتشر شده، 
اعتراف كرده است كه از هاليوود و موساد پول 
مى گرفته تا فيلم هايى بسازد كه فروش كانون 

فيلم شريف را به حداقل برساند.

عشق  و  بالدار  شتر  چون  آثارى  خالق  كه  او 
استيون  همدستى  با  كه  گفته  است  شترى 
اسپيلبرگ و كلينت ايست وود و با كمك هاى 
مالى سازمان هاى جاسوسى آمريكا و انگليس، 
 Yogurt    در دهه قبل فيلم هايى مشهور به

با  ايران  در  كه   Water & Cucumber

را  مى شده  توزيع  خيارى  دوغ  آب  عنوان 
شريف  فيلم  كانون  و  است  كرده  كارگردانى 
به خيال خودشان  گرانقيمت  بليط هاى  با  هم 
است  كرده  آنها  مجوز  بدون  پخش  به  اقدام 
بدون توجه به اينكه با استقبال سرد مخاطبان 
تئاتر  آمفى  پروژكتور  ويدئو  برق  پول  عمًال 
مركزى هم در نمى آمده. وى از مقامات كاخ 
فيلم  (كانون  كفش  نماينده  تا  خواسته  سفيد 
امروز  بفرستند.  گوانتانامو  به  را  شريف) 
دروغ  اعترافات  اين  نوشت  تايمز  نيويورك 
است و هدف كامل استينگ از اين كار، فقط 

براى فروش بيشتر كتاب خاطراتش است.

حراست،  دوربين   :2020 نوامبر   17
فرار نخبگان

دوربين حراست ديشب حوالى ساعت 2 و نيم 
روى  از  را  مغزها  از  يكى  فرار  بامداد، صحنه 
دانشگاه،  غربى  ضلع  ديوار  خاردار  سيم هاى 
برق  رشته  دانشجوى  اين  است.  كرده  ضبط 
از  ليسانس  فوق  دوره  براى  پيش  2سال 
دانشگاه آزاد كيوموساپا گامپاال واقع در شرق 
گرفته  پذيرش  عاج  ساحل  كشور  جنگلهاى 
داشت!  را  مغزها  فرار  قصد  كه  هربار  اما  بود 
چندى  بود.  شده  بازداشت  انتظامات  توسط 
پيش هم يك قايق حامل دانشجوياِن پذيرش 
از  داشت  قصد  غيرقانونى  طور  به  كه  گرفته 
به  آزادى  خيابان  جوبهاى  از  يكى  طريق 
از  فروند  چند  توسط  برود،  هند  اقيانوس 
گربه هاى آموزش ديده دانشگاه كه در حوالى 
اين  بود.  توقيف شده  مى زدند،  پرسه  جوب ها 
در حاليست كه از چند سال پيش اپالى كردن 
جرم  قانون  طبق  تحصيلى  مهاجرت  و 
مجازات  شدت  به  خاطيان  و  شده  محسوب 
مى شوند. 50 هزار نفر از كسانى كه طى 10 
سال گذشته قصد داشتند پديده زشت و موهن 
سالهاست  كنند  اجرا  و  رهبرى  را  مغزها  فرار 
كه در زندان مركزى دانشگاه در محل پناهگاه 
ملى  بانك  خودپرداز  روى  روبه  (زيرزمين) 
هم  ديروز  مى كنند.  سپرى  را  انفرادى  دوران 
دانشكده  دانشجويان  از  عده اى  عصر،  حوالى 
وارد  مخفيانه  دانشكده،  سايت  در  كامپيوتر 
دانشگاهى در قرقيزستان شده  اپالى  قسمت 
با  ناشناس  افراد  لحظه  همين  در  كه  بودند 
و  كردند  آنها حمله  به  آور  اشك  گاز  و  باتوم 
بردند. خود  با  را  كامپيوترها  از  تعدادى 

25 نوامبر 2020: زنده باد پژوهش!
امسال 30000 نفر در آزمون دكتراى دانشگاه 
در رشته هاى مختلف پذيرفته شدند. اداره كل 
ضمن  سابق)  (تكميلى  تحميلى  تحصيالت 
ميليون  يك  تمامى  افزود:  خبر  اين  اعالم 
به  كنكور  بدون  ليسانس،  مقطع  دانشجوى 
به  تصميم  اين  مى يابند.  راه  باالتر  مقاطع 
منظور اخذ بيشتر بودجه از وزارت علوم اتخاذ 
شده و به هيچ وجه خدايى نكرده قصد كاهش 
سطح علمى در مقاطع ارشد و دكترا و پذيرش 
فله اى دانشجو را ندارد. اين اداره افزود تعداد 2 
پرينتر نانو-نفتى (فوق سوزنى) و 18 عدد چاى 
آرم  با  حمام  ليف  عدد  يك  و  احمد  كيسه اى 
دانشگاه براى دانشجويان جديد خريدارى شده 
و اتاقى در موتورخانه دانشگاه براى اين عزيزان 
كه از اين پس، «نوگالن پژوهش كشور» نام 
به  الزم  است.  شده  گرفته  نظر  در  مى گيرند، 
كسانى  از  بسيارى  اكنون  هم  كه  است  ذكر 
كه از دانشگاه شريف مدرك دكترا مى گيرند، 
بورسيه لبو فروشى سر خيابان استاد معين شده 
مى شوند.  طرشت  كبابى  جذب  نيز  عده اى  و 
ديزى فروشى قهرمانى در طرشت هم اعالم 
طريق  از  تنها  ظرفيت،  مازاد  دليلى  به  كرد 
آزمون داخلى و مدرك تافل اقدام به پذيرش 
دانشجويان دكترا در مقاطع علوم پايه خواهد 
كرد. ديروز هم يكى از مسووالن آموزش در 
از  بار  آخرين  براى  هم  باز  گفت:  مصاحبه اى 
كليه هموطنان عزيز كه تاكنون به هر دليلى 
نتوانسته اند به دانشگاه شريف راه بيابند دعوت 
آموزش  ساختمان  به  آينده،  هفته  تا  مى شود 
مراجعه نمايند. وى در پاسخ به اين سوال كه 
نياز است، گفت: در مرحله  چه مداركى مورد 
اول فقط تروال ها شمارش مى شود و بر اساس 
آن مقطع تحصيلى شخص، مشخص مى شود 
كامًال  را  دانشجو  رشته، دست  انتخاب  در  اما 

باز گذاشته ايم.
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Gaav's Law قانون گاو

كار  و  پايين  مياندازه  سرشو  گاو 
خودشو انجام ميده، كارى نداره كسى 
استفاده  هم  شاخش  از  ميگه!  چى 
رفتن  زنها  شاخ  بهترين  چون  نميكنه، 
شدند.  نابود  و  بازى  گاو  ميدان  توى 
براى مثال شما قصد دارى به عيادت 
راه  بهترين  برى،  بيمارستان  در  كسى 
اينه كه راه خودت را بگيرى و مستقيم 
وارد بخش بشى و به كسى هم توجه 
بپرسى  نگهبان  از  اگر  مثال  حاال  نكنى، 
يا  هست؟»  مالقات  ساعت  «االن  كه 
هيچ  اگر  تو؟»  برم  «ميتونم  كه  اين 
باشه،  نداشته  وجود  هم  مشكلى 
خودشو  قدرت  اينكه  براى  نگهبانه 
ميگيره. در  را  بده جلوت  بهت نشون 
كل اين تئورى در جوامعى مثل جامعه 
ما كه قوانين درست و حسابى اعمال 

نميشود، كاربرد زيادى دارد.

Sag's Law ،قانون بقاى سگ

سگى شما رو دنبال كرده و شما فقط يه 
قرص نان داريد، اگر كل نان را جلوش 
بندازيد، زود ميخوردش و بعدش به 
شما حمله ميكنه، پس بهترين كار اينه 

كه نان را تكه تكه بهش بدين تا زمانى 
كه به جاى امنى برسيد. مثال ميدانيد 
ترم  يك  پروژه  يك  دادن  تحويل  كه 
طول ميكشه، اما اگر به طرف بگوييد 
ميده،  فحش  و  ميشه  شاكى  ماه،  يك 
شايدم بهت صفر بده!، پس پروژه را 
در چند مرحله بهش تحويل ميدهيد. 
كه هيچ،  نميشه  اينطورى طرف شاكى 
جريان  تو  كه  ميكنه  ذوق  هم  كلى 

پيشرفت كار قرار داشته! 
قوانين خر 

First Khar's Law, FKL :قانون اول
هرگاه خرى در يك كنج مثلث و منبع 
غذا در كنج ديگرى باشد، خر مورد نظر 
از  كه  ميكند  طى  را  مسيرى  هميشه 

يك ضلع مثلث ميگذرد. نتيجه گيرى: 
در دبيرستان ميگفتند كه اين يعنى خر 
هم ميفهمه كه اون راه نزديكتره، اما 
كوتاهترين  هميشه  كه  اينه  اصل  در 
خر  فقط  و  نيست  راه  بهترين  راه، 

كوتاهترين راه را انتخاب مى كنه! 

Second Khar's Law, FKL :قانون دوم
هرگاه خرى در فاصله مساوى بين دو 
منبع غذايى قرار گرفته باشد. آنقدر 
ترديد  منبع  نزديكترين  انتخاب  بين 
ميكند و به سمت هيچكدام نمى رود 

تا از گرسنگى بميرد! 
نتيجه گيرى: خيلى وقتها تصميم گيرى 
عمل  نتيجه  در  گزينه  چند  يا  دو  بين 
تاثير چندانى نميگذارد، پس تا فرصت 

نگذشته سريعتر تصميمگيرى كنيم. 

!ird Khar's Law, FKL :قانون سوم
هرگاه در مسيرى دو خر از روبرو (شاخ 
به شاخ) به يكديگر برسند، و مسير به 
قدرى تنگ باشد كه اين دو بايد كمى 
از وسط جاده كنار رفته، به ديگرى راه 
بدهند تا بتوانند رد شوند، هيچكدام 

از خرها از جاى خود تكان نميخورند. 
نتيجه گيرى: خيلى وقتها براى رسيدن 
طرف  به  بايستى  مطلوب  نتيجه  به 
ـ  «ُبرد  بازى  به  بدهيد،  امتياز  مقابل 

ُبرد» بيانديشيم.

Shotor's Law ،قانون شتر

نيشدار  طنزت  مطلب  ميخواهى  اگر 
دچار  هم  كسى  حال  عين  در  و  باشد 
شتر  نيش  از  نشود  مرگبار  گزيدگى 
استفاده كن. نيش شتر حاصل تجربه 
دانشگاه  شتر  بزرگترين  صحرانوردى 
نيش  كمك  با  كه  است  بزول)  (شيخ 
خود سعى دارد مشكالت و كمبودهاى 
دانشجويان  كه  را  شريف  دانشگاه 
همه  شك  بى  آموختگانش،  دانش  و 
زبانى  با  اند،  ايرانيان  افتخار  مايه  جا 
وجود،  اين  با  البته  و  كند  بيان  ديگر 
از  ميايد  بيرون  كه  اى  شماره  هر 
خوابش  صبح  تا  نشريه،  توقيف  بيم 

نميبرد. 

تقويتى! علوم پايه
در سالهاى اخير دانشجويان شريف خصوصًا رشته هاى علوم پايه به خوبى از ضعف قوانين و تئوريهاى علمى موجود در 
برخورد با مشكالت اجتماعى باخبر شده اند. شيخ بزول از ميان انبوه قوانين موجود، چند قانون پركاربرد كه با عنوان كلى 
ASL يا Animal Social Law's شناخته ميشوند را برگزيده و آورده است...    (منبع: ايميلهاى فوئرواردشده بروبچس!)
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آگهي ها

بى سرزمين تر از باد...

مقاله نيش شترى (به قلم شيخ 
بَزول)

پولش  بورس!  با  گرفتم  پذيرش 
5 سال   ،4 واسه  اما  نيست،  اونقدرها 
چندان  نه  ايالت  يه  تو  خوندن  دكترا 
گرون،جواب ميده. الاقل مجبور نيستم 
مثل دوره فوق، هم سر كالساى خواب 
آور دانشكده برم و هم بخاطر چندرغاز، 
مث بعضى چارپايان، كار كنم كه خرج 
و   GRE و   TOEFL نام  ثبت  و   Apply

كوفت و زهرمار كنم و يه راست بريزم 
تو حساب اون نامسلمونا!

تو اين چند ماه، حسابى ُرَسم كشيده 
شد بس كه مّنت ريكام كشيدم و دم اين 
استاد و اون استادو ديدم تا چند خط، 
خالى بندى كنن كه آره فالنى تو كالس 
 intelligence من خيلى شاخ بوده! تِه
حرفاست.  اين  و   team work آخِر  و 
اصالً  كه  استادايى  از  يكى  يادمه 
باهاش درس نگرفته بودم برام نوشت 
بودن!  كالس  درصد   5 باالى  ايشون 
دانشگاها  سايت  تو  وقت  دير  تا  شبا 
ول مى چرخيدم تا مخ يه استادو بزنم 
و ازش فاند بگيرم. اين همه بدبختى يه 
طرف، ريزنمره گرفتن از سيستم فشل 

آموزش دانشگاه يه طرف ديگه!
جمع  تِزو  بايد  فرستادم،  كه  مداركو 
ماسمالى!)  وقتا  (بعضى  جور  و 
هيچيو  حوصله  و  حال  مى كردم. 
نداشتم و فقط به رفتن فك مى كردم. 
بچه ها  پذيرش  خبر  بعد،  ماه  سه  دو 
و  مى كرد  ُگل  حسادتم  مى رسيد  كه 

خالى.  دلمو  تو  ريجكتهاشون،  خبر 
مى گفتم نشه يه وقت از اينجا رونده، 
باالخره  اما  شم؟!  مونده  اونجا  از 
خبراى منم رسيد. شيش جا ريجكت، 
كلى  با  بعد  و  خالى  پذيرِش  سه  دو 
آويزون بازى يه پذيرش با بورس. خبر 
چند  تا  شنيدم  كه  فاندو  با  ادميشن 
طورى  ميشكستم  گردو  دمبم  با  روز 
بقيه  از  نتونستم  خوشحالى  از  كه 
و  رفيق  آشنا،  و  كنم. دوست  پنهونش 
هم  خودم  به  تاكسى!  راننده  فاميل، 
بودم  مغز  منم  حتماً  كه  كردم  تلقين 
تا حاال  َول!  اى  ميدزدن!  منو  دارن  كه 

نمى دونستم اينقدر كارم درسته!
***

دم دماى گرفتن ويزا بود. ديگه از اون 
شور و شوق خبرى نبود. در عوض يه 
چشمك  هى  ذهنم  تو  سوال  عالمت 
ميزد. «من چرا دارم ميرم؟!» خنده داره 
كه قبالً هم پرسيده بودم و جوابش اين 
بود كه: ميرم كه اينجا تو اين مملكِت 
ميخوام  شد...فقط  جا  هر  نباشم،   ...
كردم  فك  خودم  با  نباشه!  اينجا 
من  براى  اينجا  جدى  جدى  يعنى 
به سر من و دوستام  نداره؟ يعنى  جا 
چى اومده كه فقط ميخوايم در ريم؟! 
خونواده  و  دوستا  قيد  بكنيد!  فكرشو 
و خونه و زندگى رو بزنم و براى ادامه 
و  ُكشته  هيچوقتم  كه  برم  تحصيلى 
مردش نبودم. خب بعدش چى؟ حتماً 
چون ايرانيم تا برسم برام فرش قرمز 
ميندازند و تو فرودگاه جان اف كندى، 
برام گاو سرميبرند و ويزامو هم زود به 
ايرانيم،  باز چون  و  ميكنن  تمديد  زود 

ميكنم!!  هويت  احساس  كلى  اونجا 
پيش  ماه  چند  همين  بودن  كيا  اصالً 
گفتن: خره! اينجا نمونى! مگه اوضاعو 
پيتم  در  كن هرجاِى   Applyنميبينى؟
برو. برو كه رفته باشى! نكنه جو  شد 
همه  اين  از  روز  يه  و  باشم!  شده  گير 

زورى كه زدم پشيمون شم؟!...
***

دارم.  غصه  نيست.  قرص  دلم  تو 
ميخوام يكى جواب سوالمو بده!

- شماره شما رو خوند. نوبت شماست. 
با شمام!

- چى؟ ها؟ كى؟! آها... شما چى 
شد؟!

- به من كه داد. ايشاال شما هم 
ميگيرى.

- ايشاال؟!  {برميخيزد، با ترديد!!}

(7 جوالى 2009، سالن مصاحبه 
سفارت آمريكا،قبرس)

 

سواالتى كه با خون دل براى امتحان ميان ترم چهارشنبه درس 
از  است.  گم شده  حوالى كالس  ديروز  بودم  كرده  طرح  ترمو 
يابنده تقاضا دارم آنرا بازگرداند و 20 نمره مژدگانى دريافت 

كند.
استاد حواس پرت

فورى!
ترمو  ترم  ميان  امتحان  درس  سواالت  فروش 
روز چهارشنبه با قيمت استثنايى، خدمات پس از 

فروش  
                                دانشجوى حواس جمع 
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چهارمين شماره نيش شتر در اين سرماى سوزان پاييز، به خانواده 

يخ زده شريف!، گرمايى دوباره بخشيد تا نيز درد آزمونهاى ميان 

ترم و زخم كارى برخى استادان را مرهمى باشد. و خدا را شكر كه 

گرچه آگهى جلسه فراخوان شيخ بزول، براى هميارى در نشريه، 

بسى بى جواب ماند، اما فريادهاى الغياث وى را از گوشه و كنار، 

لبيكهايى آمد و دوستان، هر چند مختصر به طبع و ذوق لطيفشان، 

مطالبى از گوشه و كنار برساندند و رضا مسلمى هم براى صفحه 

به  همچنان  سردبير  انتظار  چشم  حال،  اين  با  شد.  داوطلب  آرايى 

دست معاونت رندانى ست كه با قلم  آتشين طنز و اما با هدف ساختن 

نشانه  كياست  و  ظرافت  به  را  عرصه  اين  كاستيهاى  پرداختن،  و 

روند.

همتم بدرقه راه كن اى طاير قدس

كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم

    سردبير، آذر 88

نيش شتر   (نشريه طنز دانشجويى شريف)

صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، حروف چين، سرايدار، راننده 

آبدارچى و پيك موتورى: عليرضا مختار (شيِخ بَزول)
صفجه آرا: رضا مسلمى،   كاريكاتورها: الهام عطايى آذر 

همكاران اين شماره:
 امين رستگار (ماجراهاى مترو)، حسين دريجانى (شوراى تيتر)

نشانى نشريه: خيابان آزادى - روبروى كله پزى ميالد - 
دانشگاه صنعتى شريف.           تلفن: 09123247494 

ايميل ارتباط با شتر نيشدار:
mokhtar@gmail.com                                            

وب سايت و آرشيو:
   www.nisheshotor.com
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